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Referat fra  bestyrelsesmødet med de sportslige ledere den 04 februar 2009.

Tilstede: Preben Lindgren, Conni Simonsen, Henning Frederiksen, Leon Strøm, Peter Jørgensen, Themba 
Jansson Badminton/Tennis, Lise Hjelm Gymnastik, Brian G. Nielsen Fodbold, Maiken Sørensen Håndbold, 
Niels Christian Dahl Floorball/Volley. Derudover Birgitte Nielsen fra Skansefesten.

Preben bød velkommen og gav ordet til Birgitte, som ønskede hjælpere til Skansefesten og udleverede 
arbejdssedler til de sportslige ledere.

Dagsorden:
1. Godkendelse af dagsorden.
2. Godkendelse af referat fra 14.01.09.
3. Orientering fra formanden.
4. Orientering fra de sportslige ledere.
5. Orientering om sponsorer ved Themba.
6. Navne på de sportslige leder/suppleanter.

a. Hvem ønsker genvalg ?
7. Sager til behandling.

a. forberedelse til generalforsamlingen den 22.02.09 kl. 10,00
b. Leder & trænerfest ved Conni
c. Cafeteria drift/udvalg.

8. Økonomi ved Leon kontingenter & budgetter.
9.  Hjemmeside ved Peter.
10. Eventuelt.
11. Næste møde.

Ad.1. Dagsorden Godkendt.

Ad.2. Referat godkendt.

Ad.3. Har været til møde med skolen og ungdomsskolen sammen med Maiken. Der er kommet et   
           Bordtennisbord. Lektieklub åbent 14,30 – 16,30 tirsdag og torsdag. Cafeen holder åbent i dette 
           tidsrum. Der er kommet spil. Har været til Standerhejsning hos seniorfodbold lørdag den 31.01.09, 
           der deltog 21 spillere. Der har været annonce til generalforsamlingen den 27.01.09 i Hals – Avisen.
          Annonceres igen den 17.02.09.

Ad.4. Niels: Ikke noget nyt fra volleyball. Det går fornuftigt i floorball, senior har klaret sig godt.
          Brian: Det går udmærket i fodbold. Der har været trænersamling den 03.12.08. Der er trænere til alle
           hold. 
           Lise: Det går godt i gymnastikken, børneholdene har fået nye instruktører. 
          Maiken: Der arbejdes på ny struktur hos JHF, der kommer holdændringer fra 12 hold til 10 hold i s.1 
          og s.2. Minihåndbold kører med stor succes.
          Der planlægges en afslutningsfest den 03/04 april 2009. 
          Themba: Tennis ligger stille. Det kører godt med ungdommen i badminton.Der er blevet afholdt  
hjemmestævne for ungdomsspillere. Problematisk med cafeteriadrift.

Ad.5. Themba fortalte, at de ikke gik så godt med at få sponser kontrakter hjem. Vil kontakte 
           Erhvervsforeningen for at få et samarbejde til gavn for HFS. Vi har været for sent ude, vi skal ud til   
           firmaerne i august/september måned. Rettelse til referat af punktet Ad. 5. Sponsorudvalg: Konklusion 
– det med erhvervsforeningen var et forslag/ide, der blev luftet. Et evt. samarbejde skal udtænkes nøjere.  
Themba vil afrunde årets sponsorrunde ved at sætte en deadline, som hedder  udgangen af uge 8.  
Efterfølgende skal der sammenfattes nogle væsentlige retningslinjer i håb om et bedre resultat efter  
sommerferie. Her vil tanker omkring erhvervsforeningen måske kunne indgå.
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Ad.6. Vi får de sidste navne senest den 16 februar 2009.

Ad.7a. Ændring i vedtægterne § 5, tredje linje senest 16 dage til senest 14 før generalforsamlingen og 
            § 5.6.A. Hovedformand til Formand.(lige år).

Ad.7b.Conni ville høre hvordan de sportslige ledere sender indbydelser videre til deres ledere og trænere.  
           Det bliver gjort på forskellige måder. Det fungerer godt.

Ad.7c.Thomas Schmidt  vil gerne stå for indkøb af slik og andet. Man skal lægge en seddel i cafeteriet som 
           viser hvilke mangler eller opfyldninger  der skal gøres, så vil Thomas fylde op. Vi laver en        
           vejledning i hvordan man betjener cafeteriet, en brugerliste.
           Det er afdelingerne selv som står for cafeteriet. Hver sportslig leder får en nøgle til cafeteriet. Den  
           enkelte afdeling skal sørge for at fylde op inden de forlader cafeteriet.
           Der er gratis kaffe til hjælpere under stævner. 

Ad.8. Der blev udleveret et budget for 2009. Vi besluttede at overtage resten af klubhuset.
           Der skal laves en general linje over reglerne for betaling af kontingenter. Tages med på næste   
          bestyrelsesmøde.

Ad.9.Der arbejdes på hjemmesiden, håber den bliver færdig til generalforsamlingen.

Ad.10. Annoncen fra Hals avisen skal tjekkes for fejl.
          Thomas Schmidt har sagt ja til at være dirigent på generalforsamlingen.
          Peter har købt nyt kamera, kontakt ham for at låne det.
          Maiken ønsker stadigvæk nye træningsdragter til de frivillige ledere (11 personer). Det er længe siden 
          de sidst har fået en.
          Preben indkalder til et møde om planlægning af haltimer den 02.03.09.

Ad.11. Mandag den 16 marts 2009 kl. 19,00.

Sekretær
Henning Frederiksen

   

 


